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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

                               PROCES–VERBAL 
 
           Încheiat azi 26.12.2019, în ședință extraordinară convocată de îndată a 
Consiliului Local al comunei Lăcusteni. Consilierii locali au fost convocați telefonic.  
         La ședință sunt prezenți un număr de 7 din 9 consilieri locali aleşi în funcţie, 
fiind absent domnii consilieri Puchin Marin și Constantin Nicolae. 
         Vâzând că d-nul. Puchin Marin, președinte de ședință ales, nu  participă la 
ședință din motive medicale, d-nul. primar propune alegerea unui președinte pentru 
acestă ședință. 
         D-nul. Tistu propune alegerea d-lui. Rada Ioan, în funcţia de preşedinte de 
şedinţă al Consiliului Local Lăcusteni pentru ședința extraordinară din data de 
26.12.2019. 
        Propunerea este aprobată cu 7 voturi „pentru”  din 7 consilieri locali prezenți. 
        D-nul. Rada Ioan, preia conducerea ședinței    
        Este prezentată ordinea de zi: 

         1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea rectificării bugetului local al 
comunei Lăcusteni, pe anul 2019; 
             2. Luarea în discuție a cererii depuse de firma S.C. SERCO PAN SRL, de 
eliberare a terenului pe care îl dețin în proprietate, de construcțiile aparținând 
domeniului privat al comunei Lăcusteni; 

         3. Diverse.    
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri 
locali prezenți.  
         Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la aprobarea 
rectificării bugetului local al comunei Lăcusteni, pe anul 2019. 
        D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre. Am fost nevoiți să convocăm de 
îndată consiliul local întrucât trebuie rectificat bugetul local, iar mâine 27.12. domnul 
contabil trebuie să meargă cu hotărârea la Trezoreria Bălcești. 
          D-nul. contabil prezintă rectificarea pe capitole și subcapitole. Astfel bugetul 
local se rectifică cu suma de 129.000 lei reprezentând sume defalcate din TVA din 
care 87.000 lei pentru cap. 84.71 drumuri și poduri și 42.000 lei pentru cap. 51 
administrație.  
          Supus la vot punctul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 7 voturi „pentru” din 7 
consilieri locali prezenți. 
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          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Luarea în discuție a cererii depuse de firma 
S.C. SERCO PAN SRL, și d-nul. Rada Ioan de eliberare a terenului pe care îl dețin în 
proprietate, de construcțiile aparținând domeniului privat al comunei Lăcusteni. 
         D-nul. primar – ne-am documentat și este vorba o solicitare de eliberare a 
terenului  ce nu aparține comunei de cele trei clădiri (două grajduri și un atelier) 
proprietate privată a comunei. Conform legii consiliul local hotărăște concesionarea, 
vânzarea, închirierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei. 
Soluția legală ar fi vânzarea prin licitație publică. Până la următoarea ședință ordinară 
vom demara demersurile pentru soluționarea acestei cereri. 
          La punctul 3 al ordinii de zi: Diverse nu sunt dezbateri.     
          Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Rada Ioan, 
președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
         Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.  
 
          Lăcusteni, 26.12.2019 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL,                
                            RADA IOAN                                               BRĂNESCU ADRIAN                   
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